
REGULAMIN 

XIII Powiatowego Konkursu Wiedzy  

OMNIBUS 2022 

 

1. Organizator konkursu:  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

2. Cele konkursu: 

 Rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów z różnych 

dziedzin wiedzy 

 Motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności 

 Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej 

 Stworzenie możliwości prezentacji zdobytej wiedzy i umiejętności, 

wykraczających poza program nauczania 

 Uaktywnienie uczniów poszczególnych szkół oraz ich integracja 

 Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie 

pracy z uczniem zdolnym 

3. Warunki uczestnictwa 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych 

powiatu mińskiego 

 Szkoła wypełnia kartę zgłoszeniową, która jest podstawą do przesłania pytań 

I etapu 

 Warunkiem uczestnictwa w II etapie Konkursu jest podpisanie 

przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia dotyczącego publikacji 

danych osobowych, wizerunku wraz z wynikami konkursu na stronach 

internetowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz w prasie 

lokalnej  

4. Przebieg konkursu:  

 Konkurs składa się z dwóch etapów:  

I szkolnego – polegającego na rozwiązaniu testu przesłanego do Państwa 

przez organizatora  

II powiatowego – będącego rywalizacją indywidualną przeprowadzoną w kilku 

rundach. W II etapie będą uczestniczyć zwycięzcy I etapu  

 Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na pytania z różnych 

dziedzin wiedzy, np. przyrody, matematyki, informatyki, sztuki, historii i języka 

polskiego 

5. Nagrody i wyróżnienia:  

 Dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii) 

przewidziane są nagrody rzeczowe 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają imienne dyplomy uczestnictwa w konkursie 

 Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają okolicznościowe 

pisemne podziękowania 



6. Jury: 

 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja powołana 

przez organizatora, a złożona z przedstawicieli kilku szkół biorących udział 

w zmaganiach  

 Konkursowemu jury przewodniczyć będzie przedstawiciel dyrekcji Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

 Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna 

7. Terminy:  

 Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie (na karcie zgłoszenia), prosimy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurssp1kopernik@wp.pl 

do 08.05.2022 r. 

 Wszystkim szkołom chętnym do wzięcia udziału w rywalizacji prześlemy drogą 

elektroniczną zestawy pytań z kluczami odpowiedzi do 10.05.2022 r. Zestawy 

dostosowane będą do dwóch grup wiekowych: uczniów z klas IV–VI i VII–VIII.  

 Na zgłoszenia finalistów pocztą elektroniczną (na w/w adres)  

czekamy do 20.05.2022 r. 

 Rozgrywki finałowe planujemy przeprowadzić 02.06.2022r. o godzinie 9:00 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 9.  

 Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 

przeprowadzenia konkursu ok. godz. 11.  

8. Postanowienia końcowe: 

 W przypadku konieczności rozstrzygnięcia kwestii nieuregulowanych 

niniejszym regulaminem, Organizator posiada głos decydujący 

 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany organizacji 

i przebiegu Konkursu w zależności od sytuacji epidemiologicznej 

ZAPRASZAMY 

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów Konkursu:  
pp. Małgorzaty Szczęsnej, Małgorzaty Nowickiej, Bożeny Polkowskiej  
 


